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Ρήματα, Παρατατικός / Verbs, Imperfect tense 

 1. Να συμπλήρωσετε τα κενά με το σωστό τύπο του Παρατατικού του ρήματος στην 

παρένθεση: 

Fill in the blanks with the correct imperfect tense form of the verbs in the brackets, taking 

into consideration the content of the sentences:  

 

1. Εγώ μικρός ………………………………………….……………….. (φοβάμαι) τις αστραπές και τις βροντές. 

2. Όταν ......................................... (είμαι) φοιτητής, ............................................... (δουλεύω) τα 

Σαββατοκύριακα για να καλύψω τα έξοδά μου. 

3. Ενώ οι καλεσμένοι ............................................................ (διασκεδάζω), ακούστηκε μια έκρηξη. 

4. Εγώ .............................................. (διαβάζω), ενώ  οι φίλοι μου ........................................................ 

(παρακολουθώ) τον ποδοσφαιρικό αγώνα. 

5. Δεν έκλεισα μάτι χτες. Ολη τη νύχτα οι γείτονες .................................................... (τραγουδώ) και 

.......................................................... (γελώ). 

 

6. Το καλοκαίρι εγώ και οι φίλοι μου ................................................................ (πηγαίνω) κάθε μέρα 

στην παραλία και ......................................................................... (δροσίζομαι) στη θάλασσα. 

7. Χτες η Μαρία όλη μέρα .......................................................... (κολυμπώ) στην θάλασσα και 

................................................................. (λιάζομαι) στον ήλιο. 

8. Οταν έγινε ο σεισμός, εσείς ................................................................ (κοιμάμαι) του καλού καιρού. 

9. Τα παιδιά .................................................. (ακούω) με προσοχή τις ιστορίες που 

........................................................... (διηγούμαι) ο παππούς τους.   

10. Η Κατερίνα και η Ελένη ακόμα .................................................................... (ετοιμάζομαι) και 

............................................................................. (στολίζομαι), όταν πέρασα. 

11. Έχασε τη δουλειά του, γιατί δεν ................................................................. (συμπεριφέρομαι) 

ευγενικά στους πελάτες. 
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Απαντήσεις / Answers 

1.  

1. Εγώ μικρός φοβόμουν τις αστραπές και τις βροντές. 

2. Όταν ήμουν φοιτητής δούλευα τα Σαββατοκύριακα για να καλύψω τα έξοδά μου. 

3. Ενώ οι καλεσμένοι διασκέδαζαν, ακούστηκε μια έκρηξη. 

4. Εγώ διάβαζα, ενώ  οι φίλοι μου παρακολουθούσαν τον ποδοσφαιρικό αγώνα. 

5. Δεν έκλεισα μάτι χτες. Ολη τη νύχτα οι γείτονες τραγουδούσαν και γελούσαν. 

 

6.Το καλοκαίρι εγώ και οι φίλοι μου πηγαίναμε κάθε μέρα στην παραλία και δροσιζόμαστε στη 

θάλασσα. 

7. Χτες η Μαρία όλη μέρα κολυμπούσε στην θάλασσα και λιαζόταν στον ήλιο. 

8. Οταν έγινε ο σεισμός, εσείς κοιμόσαστε του καλού καιρού. 

9. Τα παιδιά άκουγαν με προσοχή τις ιστορίες που διηγούταν ο παππούς τους.   

10. Η Κατερίνα και η Ελένη ακόμα ετοιμάζονταν και στολίζονταν, όταν πέρασα. 

11. Έχασε τη δουλειά του, γιατί δεν συμπεριφερόταν ευγενικά στους πελάτες. 

 


